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3 priedas  

                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                     Šepetos Almos Adamkienės  

                                                                                                     pagrindinės mokyklos 

                                                                                                     direktoriaus 2017 m. birželio  9 d. 

                                                                                                     įsakymu Nr. V- 66 

 

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

TĖVŲ INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO  TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės  mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo ir bendradarbiavimo  tvarkos paskirtis – tenkinti mokyklos bendruomenės interesus, 

užtikrinti konstruktyvų jos narių – mokinių, tėvų, mokytojų  – bendradarbiavimą.  

Tėvų informavimo ir  bendradarbiavimo tikslas – vienyti mokyklos administracijos, 

mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų pastangas siekiant 

aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tikslingo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo, padedant vaikams 

mokytis.  

Uždaviniai: 

1. Organizuoti kokybišką pedagoginį švietimą. 

2. Sistemingai ir reguliariai informuoti tėvus apie vaikų pažangą, lankomumą. 

3. Taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodus, padedančius 

vaikui mokytis. 

4. Aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą mokyklos savivaldoje. 

 

II SKYRIUS  

TĖVŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE 

 

6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokyklos savivaldą: 

6.1. mokyklos taryboje dirbantys tėvai svarsto aktualiausius mokyklos veiklos 

klausimus: ugdymo plano galimybių panaudojimą; veiklos programos tikslus ir uždavinius; 

neformaliojo švietimo poreikius ir pasiūlą. 

III SKYRIUS 
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 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS 

7. Mokyklos internetiniame puslapyje nuolat pateikiama informacija apie mokyklos 

administraciją, mokytojus, mokinius bei jų pasiekimus, pažangą, bendruomenės renginius, 

vykdomus projektus, finansines ataskaitas, metų veiklos plano įgyvendinimo analizę ir kt. 

8. Klasių kuratorius  kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoja  tėvus, neturinčius 

prieigos prie internetinio el. dienyno, apie  vaiko pažangą. 

9.  Mokykla organizuoja su   tėvais  tris susitikimus per mokslo metus: 

9.1.  du susirinkimus tarpiniams mokyklos veiklos rezultatams aptarti ir pokyčiams 

planuoti; 

9.2. Padėkos dieną. 

10. Mokykla užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi reikalinga informacija:  

10.1.Apie mokinių elgesį ir mokymą(-si) tėvai informuojami elektroniniame dienyne.  

10.2. Jei mokinio tėvai neturi prieigos prie interneto, klasių kuratorius, dalykų 

mokytojai, mokykloje dirbantys specialistai, mokyklos administracija gali tėvus informuoti kitomis 

mokyklos turimomis ryšio priemonėmis. 

10.3. Mokinių pasiekimų suvestines pateikia klasės kuratorius signalinių pusmečių,  

pusmečių bei mokslo metų pabaigoje pagal el. dienyno tvarkymo nuostatus. 

11. Individualūs mokyklos administracijos, klasių kuratoriaus, dalykų mokytojų, 

socialinio pedagogo, logopedo  susitikimai su mokinių tėvais planuojami pagal poreikį. 

  12.Tėvai (globėjai ar rūpintojai) įtraukiami į mokykloje vykdomus projektus.  

  13.Tėvai (globėjai ar rūpintojai) kviečiami į mokykloje organizuojamus renginius, 

šventes, klasių valandėles, ekskursijas ir išvykas, mokslo metų pradžios ir baigimo šventes, mokinių 

kūrybos parodas ir kt. 

  14.Tėvai (globėjai ar rūpintojai) dalyvauja  mokyklos ar kitų švietimo institucijų 

atliekamuose  tyrimuose. 

  15. Mokykla ir tėvai (globėjai ar rūpintojai) pasirašo vaiko priėmimo į mokyklą 

sutartį. 

15.1. Mokykla ir tėvai įsipareigoja dėl atsakomybės už vaiką. Mokykla įsipareigoja 

sudaryti vaikui sąlygas siekti kokybiško išsilavinimo. Taip pat suteikti socialinę, pedagoginę, 

psichologinę ir prireikus pirmąją medicininę pagalbą. Sutartyje aptariamos svarbiausios mokyklos 

darbo tvarkos taisyklių nuostatos. 

15.2. Tėvai įsipareigoja užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. 

Vaikui susirgus tą pačią dieną informuoja mokyklą, pasirūpina, kad vaikas iki rugsėjo 1d. 
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pasitikrintų sveikatą, domisi vaiko ugdymosi rezultatais, bendradarbiauja su mokykla sprendžiant 

vaiko elgesio klausimus. 

 

_________________________ 

 


